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en culturele vakantie. Lucia Baris, bedankt voor je hulp bij hoofdstuk 5 en je 
persoonlijke support via social media. 

De patiënten die vrijwillig hebben deelgenomen aan de PROSTAVA en ZAHARA 
studies, jullie hulp is ontzettend waardevol in de verbetering voor de zorg van 
(zwangere) vrouwen met een hart- en vaatziekte. Jullie hulp maakt ons, en mij, 
betere dokters, waarvoor ontzettend veel dank en waardering. 

René van Dijk, de andere van Dijkjes, Maaike en Maartje. De opleiding tot 
ergometrist en de baan bij Cavari Clinics, waar ik ontzettend heb veel heb 
genoten, gelachen en geleerd, lagen aan de basis van mijn verdere carrière.

De cardiologen van het Martini ziekenhuis. Ik had me geen gezelligere en 
veiligere eerste werkplek als semi-arts en net afgestudeerd arts kunnen wensen. 
Jan Posma, jij gaf me het vertrouwen om veilig kennis te maken met de semi-
acute geneeskunde door middel van mijn eigen pijn op de borst poli. Robbert 
Steggerda, dankzij jouw geduld en supervisie schreef ik tijdens mijn semi-arts 
stage mijn eerste wetenschappelijke artikel, wat duidelijk smaakte naar meer.

Kinge, jij inspireerde me om SEH-arts te worden. Jan ter Maaten, jij zag in mij 
de potentie als SEH-arts en nam me aan voor de opleiding. Hiernaast bood je me 
de ruimte om onderzoek te blijven doen, wat voor mij erg belangrijk is geweest. 

De SEH-artsen uit het UMCG, mijn leraren. Martine, Wendel, Bas, Mirjam, 
Bashar, Edwin, Madeleine en Christian. Amanda en Evelien, jullie dienen als 
opleiders voor mij als krachtig vrouwelijk voorbeeld. Bedankt dat jullie mij op 
maat in mijn professionaliteit hebben gecoacht, met oog voor (behoud van) mijn 
persoonlijkheid. Nasim, jouw vertrouwen en hoge verwachtingen met de juiste 
zetjes in de rug is een boost geweest voor mijn professionele groei. Je tomeloze 
ambitie is inspirerend.

Mijn opleidingsgenoten, voorbeelden en sparringpartners. Susanne, Josien 
en Rosa, Marieke, Sophie, Pieter en Katharina. Bedankt voor jullie steun, de 
gesprekken, de knuffels, de gore grapjes, het accepteren van mijn overdaad aan 
selfies in de gezamenlijke whats-app groep en het mogen blijven gebruiken van 
de AIOS kamer na mijn AIOS tijd. Het spijt me dat ik mijn troep nog steeds niet 
heb opgeruimd, ik denk dat ik jullie gewoon nog niet los kon laten. 

Mijn opleidingsgenoten uit de andere centra, het Isala en het MCL. Britt en Mauri, 
jullie zijn inspirerende doorzetters. Annemieke en Ytje, jullie eigenheid in het 
vak is bewonderingswaardig.
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Mijn vakgroep, de SEH-artsen van het MCL. Majoline, na de opleiding samen 
te hebben doorlopen zijn we nu opnieuw collega’s, iets waar ik ontzettend blij 
mee ben. Je bent mijn voorbeeld in je communicatie en professionaliteit, en 
ik ben je ontzettend dankbaar voor de momenten waarin ik me veilig mocht 
onderdompelen in jouw warme gezin wanneer ik dat nodig had. Ewoud, jouw 
kritische blik en hulp bij het wetenschappelijke deel van mijn rol in de vakgroep 
maakt me beter. Ik ben erg blij dat je me tegenwoordig complimenteert met mijn 
haar. Djoeke, Maureen, Amber, Anniek, Willemijn, Froukje, Rieneke, Constant, 
Joris T, Joris D en Emile. Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor jullie (financiële) 
steun met betrekking tot dit proefschrift en volledige vertrouwen in mijn kunnen 
en ambities. Het is ontzettend bijzonder om terecht te mogen komen in een 
vakgroep die zowel inspireert in ambitie als thuis voelt als een familie. Ik kan bij 
jullie, zowel als arts als persoon, volledig mijzelf zijn.

De (mijn!) A(N)IOS SEH van het MCL; Marion, Ellen, Nienke, Pauline, Marieke, 
Svenja, Ben, Sija en Thea. Jullie leren mij mijn nieuwe rol, die van supervisor, en 
dagen me hier in uit. Bedankt dat jullie mijn leven makkelijker maken door mij 
frequent naar het werk te rijden terwijl ik jullie snoepjes op eet.

Mijn lieve paranimfen, Renate en Aniek. Renate, waar we ooit zijn begonnen 
als concurrenten ben je nu al jaren mijn trouwe bondgenoot en vriendin. We 
doorliepen samen de opleiding tot SEH-arts en maken nu samen deel uit van de 
vakgroep SEH in het MCL, waar we de wetenschapspost bekleden. Jij inspireert 
en motiveert me, maakt me beter. Ik ben ontzettend trots op jou en dankbaar dat 
je deze dag met mij wilt beleven. Aniek, er is niemand die zo hard juicht voor 
mij als jij. Je vriendschap en je vertrouwen in mij maken me een betere arts, een 
beter mens, en een betere vriend. Van iedereen die ik ken leef jij het levendigst. 
Bedankt voor je uniekheid (aniekheid), je gekte, je ambitie, je humor en je steun.

Mijn familie, de Lameijers en de van Heemskerkjes, met Marlou en Joyce in het 
bijzonder. Jullie moeten vaak accepteren dat ik gelegenheden mis vanwege mijn 
professie maar blijven desalniettemin geïnteresseerd en steunend. Robbert, je 
vond dat je een apart plekje hier verdiende in dit dankwoord (typisch). Bedankt dat 
ik je geen taart meer hoef te betalen om een kilometer met je te mogen zwemmen. 

Marieke, mijn buurvrouw. Naast je professionele hulp bij het schrijven van de 
populaire samenvatting en het CV, ben jij altijd bereid om liefdevol voor Teddy 
te zorgen wanneer ik voor werk, opleiding of de wetenschap van huis ben. Dat is 
voor mij goud waard. 

De meiden van de ABC club. Jullie zijn een enorme steun geweest tijdens de co-
schappen en daarna, zowel professioneel als persoonlijk. Mariska, jij betrok me 
bij en schreef samen met mij hoofdstuk 4 van dit proefschrift. Ivonne en Ninke, 
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dat ik een rol mocht vervullen in jullie bruiloft vond ik ontzettend bijzonder om 
mee te maken. Helaas zien we elkaar door onze hectische en veranderende levens 
niet zo vaak als ik zou willen, maar ik hecht grote waarde aan onze vriendschap. 

De Nachtvlinders, mijn fladdermeisjes. Ondanks dat we elkaar niet frequent zien 
voelt het samen zijn met jullie als thuis komen. Gelukkig komen jullie momenteel 
vanuit alle windstreken terug naar Groningen gevlogen, zodat ik ook letterlijk 
thuis kan blijven, wel zo makkelijk. Martine, jij weet mij altijd te vertellen wie ik 
ben wanneer ik dat zelf even niet meer weet. Het onderdeel uit maken van jouw 
bruiloft was voor mij een kroontje op onze vriendschap.

Mijn vriendinnen; Masha, Sabine, Sanne, Marina, Irina, Jill, Sandra, Naomi en 
Nathalie. Ik ben ontzettend dankbaar jullie in mijn leven te hebben. Jullie lessen, 
vriendschap, eerlijkheid, veiligheid en eigenheid is van onschatbare waarde voor 
mij. Janke en Deborah, onze reis naar Nepal door de Himalaya zat dankzij jullie 
vol inzichten bijdragend aan mijn persoonlijke en professionele groei, ik hoop 
dat ons pact stand houdt. Leon, de frequentie waarmee jij mij keihard uitlacht 
houdt me met beide benen op de grond en maakt vrijwel alles behapbaar. Kim, 
bedankt voor je oordeelloosheid en je humor. Jouw vriendschap, kookkunsten 
en zorgzaamheid maken mijn ambities een stuk makkelijker te verwezenlijken. 
Bernard en Astrid, bedankt voor de gastvrije warmte in december.

Bart en Jelmer, jullie veiligheid, liefde en vertrouwen in mij gedurende belangrijke 
jaren in mijn leven hebben mij een van mijn belangrijkste eigenschappen 
helpen te ontwikkelen; lef. Hiervoor ben ik jullie eeuwig dankbaar. Bas, als er 
zoiets bestaat als een soulmate dan moet jij het wel zijn. Bedankt voor je steun, 
je liefde en alle levenslessen. 

Mijn Oma, in wie ik mij zo herken. Ondanks je hoge leeftijd (93) leef je mijn leven 
bewust met me mee, en altijd up-to-date (email, iPad, laptop, etc.). Dat je nu om de 
hoek woont is een enorm geschenk, waar we beiden erg van genieten. Ik hou van jou. 

Mijn lieve ouders, Henk en Jenneke. Het is ontzettend belangrijk voor mij 
geweest om me intellectueel te kunnen ontwikkelen op alle vlakken die ik wilde 
en jullie hebben er alles aan gedaan om dit voor mij mogelijk te maken. Nooit 
heb ik hoeven twijfelen of iets wat ik wilde doen of leren wel mogelijk zou zijn, 
want jullie maakten dit mogelijk. Mamma, als werkende moeder was jij voor 
mij een voorbeeld van een onafhankelijke vrouw. Dit heeft in grote mate mijn 
levensvisie bepaald, zonder jou was ik nooit zo zelfstandig geweest. Pappa, jij 
hebt mij leren doorzetten. Als sporter motiveerde jij mij altijd om het beste uit 
mezelf te halen, zonder die motivatie was dit proefschrift er nooit geweest. Ik 
ben jullie hier ontzettend dankbaar voor, en hou van jullie.
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Jan Jakob, mijn lieve, slimme, knappe en dappere broertje. Jij begrijpt mij, 
jij kent mij. Ik ben dankbaar dat onze band ondanks onze fysieke afstand (op 
dit moment zelfs een halve wereld) zo sterk blijft. Want van alle mensen op de 
wereld houd ik onvoorwaardelijk het meest van jou.

En natuurlijk Teddy. Altijd Teddy.

 
Liefs, Heleen.




